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Este documento em formato de vídeo ilustra a história do Festival de Atividade Física 

Adaptada da UNESP de Rio Claro. Desde 1998, a disciplina de Educação Física 

Adaptada na UNESP de Rio Claro vem desenvolvendo um festival anual de atividade 

física adaptada (conhecido como FAFA, Festival de Atividade Física Adaptada) como 

uma oportunidade aos alunos de graduação para aprender a organizar e executar um 

evento onde alunos com necessidades especiais exercitam um papel educacional junto 

aos seus pares sem deficiência. Desde o início do FAFA, alunos de escolas e 

instituições locais têm uma oportunidade de oferecer aprendizado aos alunos 

universitários, os quais põem em prática as teorias e técnicas em educação física 

adaptada que eles aprenderam durante o curso de educação física. O FAFA tem sido um 

contexto oportuno para reproduzir uma filosofia de ensino centrada na diversidade e em 

oportunidades de aprendizagem cooperativa. Alunos com e sem deficiência, de idades e 

competências variadas vêm, num único dia de execução experimentam ensinar e 

aprendem como administrar a atividade física adaptada em seus variados formatos. A 

filosofia de inclusão é exercitada em vários contextos, como em ambientes do esporte, 

da dança, da recreação, das atividades na natureza, assistida por animais, etc. A 

presença de crianças, adolescentes e adultos com e sem deficiência, todos integrados 

num mesmo objetivo--aprender, se divertir--permite ampliar concepções sobre 

diversidade. Em suas 16 edições, o FAFA recebe em torno de 200 participantes por 

evento entre alunos universitários, profissionais, famílias e os participantes com 

deficiência da região de Rio Claro. O contexto de atividades físicas não-sedentárias e 

máxima participação envolve uma rara oportunidade aos alunos de educação física 

(ainda em formação) de experimentarem a prática docente sob o olhar, expectativas e 

necessidades da comunidade de jovens e adultos com deficiência.  
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